
ر يعني الرأي )) من ترى ماذا فانظر قال((   ي فك رك ف ر أم وانظ
تؤمر ما افعل أبت يا((  قال عجيبا عظيما جوابا جوابه فكان ترى ماذا

صلى النبي خيرها  حين عنها الله رضي عائشة من وقع بما شبيه )) وهذا
لهللا وقللال للللدنيا تفللارقه وأن معلله تبقللى أن بيللن وسلللم عليلله الللله

عنهضضا اللضضه رضضضي فقالت استشلليريهم ) يعنللي أبويك ( استأمري
الخضضرة والدار ورسوله الله أختار إني أبوي أستأمر هذا ( أفي

لهللذا مسللتعد أنللت هللل أمللرك فللي فكللر يعني ترى ماذا انظر قال )  هنا
الله أمر ما لتنفيذ وتهيئه البن هذا حال في الختبار باب من وهذا الشيء

بالذبللح ليللأنس شللاوره الللرأي مللن المؤلللف قللال ترى ماذا فانظر أباه به
أن بللدون وذبحلله ابنلله جللر النللوم مللن قام حين أنه لو نعم به للمر وينقاد
الظهللور عللدم الولللى عظيمتللان: الفائللدة فائللدتان ذلك في لفات يخبره
نفسه في وقعا أشد صار بغتة أتاه إذا أنه والثاني الله لمر البن هذا تقبل
يقللع أن قبللل بالشلليء أخللبر إذا النسللان لن بلله أخللبر لللو مما ألما وأشد

وهلي النفلس علللى يلرد العظيلم الوالللد صار وتهيأت له نفسه واستعدت
وقعللا أشللد يكللون فللإنه غللرة على ورد ما إذا بخل ف عليها فيسهل متهيئة
وينقضضاد بالذبضضح ليأنس"  الللله رحملله المؤلللف قللال ولهللذا ألما وأشد
ولكللن أبللي يللا وأصلها الضافة ياء عن عوض التاء أبت يا " قال به للمر
اليللاء عن بدل فالتاء هذا وعلى أبت يا فيقولون تاء الياء يبدلون قد العرب

مللانع ل أبللت يللا قللال مللا الللله سللبحان به تؤمر ما افعل المتكلم ياء وهي
ما افعل قال رأيت ما افعل يقل ولم يفعل أن على فحثه افعل قال عندي
فللإنه الللله أمللر هللذا أن ذكللره إذا لنه يفعل أن على لبراهيم حثا به تؤمر
خللا ف والسلللم الصلة عليه إسماعيل لن المر هذا تنفيذ في قوة يزيده

عليلله فأشللار ذلك في وجل عز الله فيراجع الولد رحمة إبراهيم تدرك أن
أشللد هللذا ليكون رأيت ما يقل ولم تؤمر ما افعل به أمر ما بفعل يبادر أن
 به تأمر ما افعل لهذا القدام على لبراهيم حثا
ستجدني نعم الله شاء )) ما الصابرين من الله شاء إن ستجدني(( 

التوكيلد شليئين وتفيلد للتنفيلس قريبلا سلبق فيملا قلنلا كملا السين هذه
مسللتقبل أمللرا كللان لمللا ولكنه الشيء هذا تحقق يعني  والتأكيد...وقرب

إن سللتجدني الله شاء إن قال المستقبل بالمر يقوم أن يثق ل والنسان
(( بلله للمبللادرة الثللاني المفعللول ذكللر قبللل بالسللتثناء وأتللى الللله شللاء

مللن سللتجدني يقللل )) ولللم الصضضابرين مضضن الله شاء إن ستجدني
لللم إن يعنللي الستدراك على الدال بالستثناء فبدأ الله شاء إن الصابرين
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مضضن اللضضه شضضاء إن ستجدني((  ولكللن كللذلك تجللدني لللن الللله يشللأ
بيللن معترضللة )) جملللة اللضضه شضضاء إن((  وقللوله )) نعللم الصضضابرين

مللن أي الصللابرين مللن والثللاني اليللاء الول المفعللول لن تجللد مفعللولي
علللى الصللابرين العظيللم المللر هذه الله أمر على ؟ ايش على الصابرين

امتثال يقتل أن على النسان يصبر أن العظيم بالبلء من هذا لن الله بلء
(( قال صابرا الله شاء إن ستجدني يقل لم وهنا وتعالى سبحانه الله لمر
تللأس للله سيكون والسلم الصلة عليه أنه إلى )) إشارة الصابرين من
 الصبر وهو الوصف بهذا المتصفين جملة من يكون حتى سبق بمن

" (( اللضضه لمضضر وانقضضادا )) "خضعا أسلما ( فلما( تعالى الله قال 
كللره عللن لمره وانقادا الله لمر استسلما يعني )) أسلما للجبين وتله

أن علللى عزم أراد الذي الب من شك بل ورغبة رضا ؟عن ورغبة رضا أو
علللى لبيلله وحث صدر بانشراح المر هذا تقبل الذي والبن الله أمر ينفذ
وهللذا الستسلللم ملن يكلون ملا غايلة وهللذا بله اللله أمللره ملا يفعللل أن

إبراهيم يعني الجوارح استسلم )) هذا للجبين وتله((  القلب استسلم
جللبينه على الرض على صرعه يعني للجبين ابنه تل والسلم الصلة عليه

ولئل يللذبحه حيللن وجهه يرى أل أجل من جبينه على صرعه وإنما وليذبحه
تريعلله للسللكين المللذبوح رؤيللة أن ومعلللوم فيفللزع السللكين البللن يللرى

ليذبللح الشللفرة يحد رجل رأى أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن ويروى
هللذا البهيمللة ارتللاعت إذا  لن) ميتضضتين تميتها أن ( أتريد فقال شاة

وهللو هللرب تحللد السللكين رأى إذا البهللائم بعللض إن حللتى عظيمللة روعة
للجللبين ابنلله تللل والسلللم الصلللة عليه إبراهيم أن المهم مطمئن بالول

"وتلضضه الللله رحملله المؤلف قال وجل عز الله أمر تنفيذ في قوة بسرعة
وكضضان الجبهضضة بينهما جبينان إنسان ولكل عليه صرعه للجبين

مضضن بمانع شيئا تعمل فلم حلقه على السكين وأمر بمنى ذلك
النبيللاء قصللص أن سللابقا وقلنللا نقللول نحللن  طيللب" اللهيضة القدرة

مم تعللالى لقللوله الصللحيحة والسللنة الكتاب من يؤخذ إنما السابقين لل لأ  ))
مم كك تت مأ كأ لي لب لن لن تذي لل من ا مم تم كك تل مب تم لق مو حح لق حد كنو لعضضا لد لو كمضضو لث لن لو تذي للضض من لوا تمضض

مم ته تد مع مم ل لب كه كم لل مع لل لي كه تإ لل ل إبراهيللم قصللة فللي ]ونحللن9)[إبراهيللم:) ال
يقول فهنا السياق يقتضيه ل شيئا نقدر أن ول القرآن نتجاوز أن لنا ينبغي

يعنللي الجبهللة طللر ف هللذا  والجبين" جبينه على صرعه للجبين تله"
وذلضك" المؤلللف قللول وأمللا هللذا فعله من الحكمة لكم وذكرت القرنين
فللي نشأ إسماعيل لن بمكة أنه شك ل هو دليل إلى يحتاج فهذا"  بمنى
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أو الكتللاب مللن دليللل إلللى يحتاج هذا منى في كونه ولكن صغره من مكة
فلضضم حلقضضه على السكين أمرويقول"   فيه التوقف وجب وإل السنة
دليللل إلللى يحتللاج أيضللا  هللذااللهية" القدرة من بمانع شيئا تعمل
أن علينللا فللالواجب حلقه على السكين أمر أنه الكريم القرآن في وليس
يكللذبه ولللم ذلك يصدق لم القرآن لن نكذب ول نصدق ل هذا في نتوقف

فيلله لن يللذكر أن الحكمة من لكان وقع لو هذا أن أعلم والله عندي لكن
وقللع ولللو حلقله فللي السكين تأثير عدم وهي الله آيات من آية على دللة
مللن عظيمللة آيللة علللى الدللللة مللن فيه لما وجل عز الله لذكره هذا مثل
وكفللى فقط ليذبحه للجبين تله أنه وقع أنه الن به نجزم والذي الله آيات
الللله قللال كان فماذا حلقه على السكين يمر أن إل يبق لم أنه فخرا بذلك
كضضذلك إنضضا الرؤيضضا صضضدقت قضضد إبراهيضضم يضضا أن (( وناديناه تعالى

هللذه ) لما) للجبين وتله أسلما (( فلما ) قوله) المحسنين نجزي
 قوله فشرطها وجوابه شرط إلى تحتاج شرطية

نجعللله أن يسللتقيم )) ل (( وناديناه عليلله معطللو ف )) وتله (( أسلما
زائللدة أنهللا فقيللل هنا الواو في العلماء اختلف ولكن أسلما على معطوفا
صللدقت قللد إبراهيللم يللا أن ناديناه للجبين وتله أسلما فلما الكلم وتقدير
تقتضي التي المعنوية الحرو ف زيادة لن بزائد ليست آخرون وقال الرؤيا

شلليء على معطوفة هي بل الكريم القرآن في يقع أن يمكن ل المغايرة
أشللبه مللا أو الللله أمر تنفيذ تحقق للجبين وتله أسلما فلما فالتقدير مقدر
قللوله المحللذو ف الجللواب علللى عطللف ثللم المناسللب الكلم مللن ذلللك

)) . الرؤيا صدقت قد إبراهيم يا أن (( وناديناه
إليهم  رجع...: الطالب
بعللد ثانيللة مللرة رجع ثم ذهب ثم هذه القصة وحصلت إليهم : رجع الشيخ

. إسماعيل تزوج أن
؟...اسماعيل ام موقف القران في ذكر :ما الطالب
هللي أم مللاتت قللد هللي هللل يللذكر لللم لمللاذا نعللر ف ل أعلم : الله الشيخ

. أعلم الله موجودة
فيهللا رأيللت  إذا الللوحي انقطللاع بعللد المنام في للرؤيا : بالنسبة الطالب

؟ به العمل يجوز هل حكما أو شرعيا أمرا
الحكللام يخللالف فيمللا صللادقة ولللو بالرؤيللا العمللل يجللوز ل : أبللد الشلليخ

يمكن بالصحة النصوص له وتشهد الشرعية الحكام يؤيد ما أما الشرعية
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بنيانضضا لضضه ابنضضوا (( قالوا تعللالى قللوله في الكريمة اليات فوائد من 
الصلة عليه لبراهيم المكذبين هؤلء كيد ) شدة) الجحيم في فألقوه
أن يريللدون أنهم يروه أن دون بنيانا له بنو أنهم الناس أروا حيث والسلم
 لقوله يحرقوه

)) كيدا به (( فأرادوا
عظيمللة كللانت البنيللان هللذا فللي أضللرموها الللتي النللار أن فوائدها ومن 

عتللوهم فوائللدها ومللن العظيمللة النللار )) وهللي الجحيم في((  لقولهم
هللم كللذلك وهللو الرحمة وعدم العنف على يدل واللقاء ألقوه قالوا لنهم

بإحراقه هموا ما رحمته يريدون كانوا لو
)) لضضه ابنضضوا((  قللالوا لنهم عدوان نية هذه نيتهم أن أيضا فوائدها ومن 

السيئة النية بهذه إل البنيان هذا بنوا ما يعني للتعليل أنها ذكرنا واللم
فجعلنضضاهم كيضضدا بضضه (( فأرادوا قللوله فللي اليللات هذه فوائد ومن 

إرادة من وللسلم للمسلمين السلم أعداء يكنه ما بيان))  السفلين
المللم فللي فيكللون السللابقة المم في أنه كما وهذا وأهله بالسلم الكيد

مضضن عضضدوا نضضبي لكضضل جعلنضضا (( وكذلك تعللالى الللله لقللول اللحقللة
))  المجرمين

) والجبريللة) كيضضدا به (( فأرادوا لقوله الجبرية على الرد فوائدها ومن
مجللبر النسللان أن يللرون لنهللم فعللله في إرادة للنسان يكون أن ينفون
الكللل إرادتلله بغيللر الواقللع كفعللله بللإرادته الواقللع فعللله وأن الفعللل على

بهللم الله كاد كادوا الذين هؤلء أن الكريمة الية فوائد ومن سواء عندهم
السفلين هم فجعلهم

بنقيللض يجللازيه تعللالى الللله فللإن الحق على تعالى من أن فوائدها ومن 
تعللالى الللله فعللاملهم الرض فللي والفسلاد العلللو أرادوا هؤلء لن قصده
 السفلين فجعلهم قصدهم بنقيض

بلغللوا مهمللا آدم بني وأن وجل عز لله الحكم أن الكريمة الية فوائد ومن
(( فجعلناهم لقوله وسلطانه تعالى الله حكم تحت فإنهم الطغيان من

)) السفلين
واعتللدوا طغللوا لملا هلؤلء لن العمل جنس من الجزاء أن فوائدها ومن 

العقوبللة فكللانت أرادوا لمللا المنللاقض بالسفل تعالى الله عاقبهم وتعالوا
  للفعل مناسبة

ربضضي إلضضى ذاهضضب إنضضي (( وقال قوله في الكريمة اليات فوائد ومن
من الهجرة بإعلنه والسلم الصلة عليه إبراهيم على ) الثناء) سيهدين
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ولللم يمسللكوه لللم لنهم بهم مبالته وعدم قومه تحدي يتضمن الذي بلده
فللي التحللدي يظهللر أن وجللل عز الله حكمة من وهذا الهجرة عن يمنعوه

 يقع ول هذا مثل
ذاهضضب (( إني قللال حيللث بربلله السلم عليه إبراهيم ثقة فوائدها ومن
)) سيهدين ربي إلى

ذاهضضب (( إني لقللوله العمللل فللي الخلص إلى الشارة فوائدها ومن 
النيللة هللي وهللذه وجللل عللز لللله القصللد إخلص فيلله )) وهللذا ربي إلى

وجل عز الله رضا إلى الوصول بعمله قاصد النسان يكون أن الصالحة
بالعبارات يأتي بأن الدعاء في ربه إلى النسان تحنن أيضا فوائدها ومن 

)) ربضضي إلضضى((  لقوله الرب إلى والفتقار والتعطف التحنن على الدالة
 وجل عز الله إلى والتحنن التلطف باب من نفسه إلى الربوبية فأضا ف

بللل نفسلله على يعتمد أل النسان على يجب أنه الكريمة الية فوائد ومن
))  (( سيهدين هنا لقوله وجل عز ربه على يعتمد

بالله إبراهيم ثقة وهي الفوائد من أيضا إليه أشرنا ما الجملة من ويستفاد
وجل عز

) أن) الصالحين من لي هب (( رب قوله في اليات هذه فوائد ومن 
إلللى ومفتقللر وجللل عللز الله إلى مفتقر البشر من قدره عل وإن أحد كل
الله رحمه ) والمؤلف) الصالحين من لي هب (( رب لقوله يعينه من
لقوله بالولد الطلب هذا خص وكأنه ولدا تقديره محذوفا الية في أن قدر

المحللذو ف أن تحتمللل الية أن ) على) حليم بغلم (( فبشرناه تعالى
مللن لللي هللب يعنللي العمللوم لفللادة المعمول حذ ف وأنه ولدا كلمة ليس

كللان الللذين القللوم لن وغيرهللم الولد مللن لي عونا يكون من الصالحين
يعينلله مللن الصللالحين ملن للله يهللب أن الللله فسللأل صلالحين غيللر فيهللم

لقللوله صلللبه مللن يعينلله بمللن بشره أن الله من الجابة فكانت ويساعده
ملن أعلم ذكرنللا الللذي الللوجه هلذا ) فيكون) حليم بغلم (( فبشرناه

(( فبشرناه قوله بقرينة بالولد خصه المؤلف المؤلف قاله الذي الوجه
أن الللله سللأل عللام أنلله نقول أن ذكرنا الذي الوجه ) وهذا) حليم بغلم

 العموم لفادة المعمول وحذ ف له عونا يكون من الصالحين من يهبه
لضضي هب (( رب لقوله بالصالحين الستعانة على الحث الية فوائد ومن
الصللالحين مللن قرنللاؤه يكون أن للنسان ينبغي ) وأنه) الصالحين من
مثللل وكملا الشلر ملن ويحللذرك الخيلر علللى يعينللك الصلالح القريلن لن

بحامللل الصللالح الجليللس الصللالح للقريللن والسلم الصلة عليه الرسول
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رائحضضة منضضه تجضضد أن وإمضضا يبيعك أن وإما يحذيك أن إما(  المسك
) طيبة

) إجابللة) حليم بغلم (( فبشرناه قوله في الكريمة الية فوائد ومن 
تفيد؟ ما هنا والفاء فبشرناه لقوله للدعاء وتعالى سبحانه الله

... : الطالب
؟ حضرت  ماالشيخ:
اللغة اعر ف ل لكن  حضرت: الطالب
معنى هذا هذه لغة  ماالشيخ:

 والترتيب التعقيب  تفيد: الطالب 
  وغيرهالشيخ:
...: الطالب
وغيره الترتيب غير التعقيب نعم  وغيرهالشيخ:

  الفورية: الطالب 
التعقيب  هذاالشيخ:
  السببية: الطالب
فبشرناه ببشارته بادرنا دعائه فبسبب حال كل على  السببيةالشيخ:

صللدق دعللاه لمللا وجل عز الله إجابة وهي الفائدة هذه من ويتفرع يلزم 
علللى ) وقللدرته) لكضضم أستجب ادعوني ربكم (( وقال لقوله وعده

ولكللن عللاجز لنه به دعي ما يعط لم عاجزا كان لو لنه به وعد ما تحقيق
 قدير شيء كل على وجل عز الله

 بالحلم بوصفه إسماعيل على الثناء الية هذه فوائد ومن
لن ذكللرا كللان إذا ولسليما ولللد من له ولد بما المرء تبشير فوائدها ومن
هللذا مللن العلمللاء فأخذ بالبشارة له سيولد أنه إبراهيم إخبار عن عبر الله
 ذكرا كان إذا ولسيما ولد له ولد من بشارة تشرع أنه

الللله مللن البشارة كانت لو الله كلم إثبات الكريمة الية من يستفاد وهل
بشللرته التي هي الملئكة لسان على بشرناه لكن ذلك منها يستفاد لكان
 أعلم فالله

)) بنضضي يضضا قضضال السعي مع بلغ (( فلما قوله في الية فوائد ومن 
شللديدة عظيمللة ببلوى المؤمن عبده يبتلي قد وجل عز الله أن آخره إلى

مللن والسلللم الصلللة عليلله إبراهيم نبيه الله أرى بما وذلك النفوس على
مصليبة هذا لكان يموت أن ولدك على قدر لو الله أن نعلم نحن ولده ذبح

صلار بنفسللك أنللت تللذبحه أن وتعللالى سبحانه الله أمرك إذا لكن عظيمة
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على الصبر من واعظم أشد المر هذا على الصبر وصار وأشد أعظم هذا
تتللولى بنفسللك انللت انللك علللى  الصبر...كذلك اليس الله من بقدر موته
 عنده من بقدر وجل عز الله اماته لو مما اشد ابنك قتل
وقتللا كللان فيه ابنه بذبح إبراهيم أمر الذي الوقت هذا أن الية فوائد ومن
هللذه فللي المللر فتنفيللذ السعي معه بلغ لنه شديدا المر تنفيذ فيه يكون
تعلقللا يكون ما أشد في نفذه حيث المأمور عبودية كمال على يدل الحال
ن ينبغي أنه الكريمة الية فوائد ومن بابنه مكروهلا شليئا ينفلذ أن أراد لم

أمللر هللو وإنمللا بلله الضرار يريد ل أنه على يدل بأسلوب يأتي أن لشخص
التلطللف صلليغة علللى الصيغة بهذه إتيانه ) إن) بني (( يا لقوله منه لبد
 يحبه ل أنه تهمة عنه يبعد أن أجل من

فيله رأيلله يؤخلذ ل بما الشخص امتحان يجوز أنه الكريمة الية فوائد ومن
فضضانظر أذبحضضك أني المنام في أرى (( إني لقوله للستعلم ولكن
ل قللال إن لبنلله ينظللر أن يريللد ل السلم عليه إبراهيم ) فإن) ترى ماذا

فللي فيكللون واستعداده قبوله مدى يعر ف أن يريد بل الذبح ترك تذبحني
عنللد ولسلليما والسللتخبار للستعلم جائزة أنها لشك والتورية تورية هذا

 القضاء في الحكم
اللللتين المرأتيللن فللي والسلللم الصلللة عليلله سليمان قصة علينا مر وقد

ثللم للكللبرى بلله فحكللم داوود عند تخاصمتا حيث  بينهما ولد في تخاصمتا
سللليمان وهل بينهما نصفين ليشقه بالسكين فدعا سليمان عند تخاصمتا
الحقيقللة واسللتطلع التوريللة بللاب مللن هذا ولكن أبدا يفعل لن ل سيفعل

" الصللغرى قللالت نصللفين يشللقه أن يريللد أنه واراهما بالسكين دعا فلما
فتنللازلت الولللد حب أدركها لنها لها أنه " فعر ف الله نبي يا ولدها هو
هللذه ابللن يقتللل أن يهمهللا ل لنلله رضيت والكبيرة ودعواها منه حقها عن

ولدها الذئب أكل كما المرأة
المللر لسللتطلع بالشلليء يوري أن للنسان يجوز أنه هذا من يؤخذ إذن 

فللإن تللرى مللاذا انظللر لبنه قال لما السلم عليه إبراهيم لن واستظهاره
وليللس ينفذ لم وإل وافق إن رأيه ويأخذ يستشيره أن يريد أنه ذلك ظاهر
المللر لهللذا قبللوله مدى لينظر ؟ شيء لي يختبره أن أراد بل كذلك المر

 لتنفيذه واستعداده
لللم ولللو اعتمدها إبراهيم لن وذلك حق النبياء رؤيا أن اليات فوائد ومن
فهللل ابنه يذبح أنه الرؤيا هذه مثل أحدنا رأى لو لكن يعتمدها لم حقا تكن
عللن أو المنللام طريللق عللن أبللدا نللؤمر ل لننا قطعا بحق ليس ل حق هذا
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إلللى إشللارة فيهللا ويكون رؤيا تكون أن إما لكن أبنائنا بذبح اليقظة طريق
يجب أمرا تكون أن أما ليحزنك الشيطان من تكون أن وإما مشابه شيء
. يمكن ل فهذا تنفيذه
مد: القارئ لق لت ((  مق لد ليا لص مؤ رر لنا ال لك تإ تل لذ تزي لك مج لن لن تني تسضض مح كم مل )105( ا

لن لذا تإ لو له كه كء لل لل لب مل كن ا تبي كم مل كه106( ا لنا مي لد لفضض لو حح )  مبضض تذ حم تب تظيضض )107( لع
لنا مك لر لت ته لو مي لل لن تفي لع تريضض تخ مل مم108( ا لل لسضض للضضى )  لم لع تهيضض لرا مب )109( تإ
لك تل لذ تزي لكضض مجضض لن لن تني تسضض مح كم مل كه110( ا لنضض تإ من )  لنضضا تمضض تد لبا لن تع تني تم مؤ كمضض مل ( ا

111( .(
قللوله إلللى البحللث لنللا سللبق الرجيللم الشلليطان مللن بللالله : أعوذ الشيخ

؟ بعده ) أظن) الصالحين من لي هب (( رب
...:الطالب

المنضضام فضضي أرى إنضضي بني (( يا تعالى قوله في اليات فوائد ومن 
ستجدني تأمر ما افعل أبت يا قال ترى ماذا فانظر أذبحك أني
)  ) الصابرين من الله شاء إن
وقبوله استعداده مدى لينظر النسان اختبار يجوز أنه الية هذه فوائد من

(( قللوله فللي بللذلك ولللده اختللبر والسلللم الصلة عليه إبراهيم لن للمر
لنلله المشللاورة باب من ليس هذا أن لنا سبق )) وقد ترى ماذا فانظر

تنفيللذ فللي ابنلله يستشير والسلم الصلة عليه إبراهيم أن المستحيل من
الله أمر

أبيه جواب في قال حيث إسماعيل أدب حسن الكريمة الية فوائد ومن 
))  تؤمر ما افعل أبت يا (( قال بل يسكت أو هذا يا يقل ولم أبت يا

مللر كما الرؤيا هذه لن المر بمعنى يكون قد الخبر أن أيضا فوائدها ومن
نفسلله رأى بللل ولللدك اذبح الرؤيا في له يقل لم حيث الخبر بمنزلة علينا
فللي قرينللة إلللى يحتاج وهل المر بمعنى يكون قد الخبر ولكن الولد يذبح
يللدل ل أنلله الخبر في الصل لن قرينة إلى يحتاج نعم الجواب ؟ ل أو هذا

قال.. أمرا كان ذلك تقتضي قرينة وجد إذا ولكن الطلب على
الوامر فعل على للفاضل المفضول حث جواز الكريمة الية فوائد ومن 

)) تؤمر ما افعل: ((  لقوله
فللي نفسلله يحقللر ل أن للنسللان ينبغللي ل أنله الفائدة هذه على فيتفرع 

آمللره فلن مني أكبر مني أعلم هذا مني أجل هذا مثل فيقول بالخير المر
أو المللأمور مللن شللأنا أو سنا أصغر كنت سواء بالخير مر نقول بل بشيء

 منه أكبر أو مثله
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مسللتقبل أمللر كللل يعلللق أن للنسللان ينبغي أنه الكريمة الية فوائد ومن
)) الصضضابرين مضضن الله شاء إن (( ستجدني لقوله الله مشيئة على
مسللتقبل شلليء كللل النسللان يعلللق أن وينبغللي مسللتقبل أمللر هللذا لن

مللن الحكللم هللذا نفهللم كيللف قائللل قال فإن وتعالى سبحانه الله بمشيئة
بلله لنعتللبر علينللا قصلله وتعالى سبحانه الله أن فالجواب ؟ إسماعيل قول
)) اللبضضاب لولضضي عبرة قصصهم في كان (( لقد تعالى قال كما

(( وسلم عليه الله صلى محمد لنبيه قال الله فإن شرعنا أيضا هذا ويؤيد
)) الله يشاء أن إل غدا ذلك فاعل إني لشيء تقولن ول

وعلللى الوامللر امتثللال علللى يكللون الصللبر أن الكريمة الية فوائد ومن 
أي))  الصضضابرين من الله شاء إن (( ستجدني قوله فإن المصائب
ذبللح لنلله اللم مللن يقتضلليه مللا وعلللى المللر هللذا تنفيللذ على الصابرين

عللن الصبر والثالث منها قسمين على الية هذه دلت أقسام ثلثة والصبر
 الله معصية

)) للجضضبين وتلضضه أسضضلما (( فلما قللوله فللي اليات هذه فوائد ومن 
المللر هللذه فللي الللله لمللر استسلللما حيللث وإسللماعيل إبراهيللم فضلليلة
مناقبهم من هذا أن شك ول أمثالهما إل عليه يقدم ل الذي العظيم

قللد شلليء كل وبين نفسه بين يحول أن للنسان ينبغي أنه فوائدها ومن 
عليهللم يهللون هللذا )) فإن للجبين تله((  لقوله الله أمر تنفيذ عن يعيقه
لسللد العمللل الفائللدة هللذه علللى يتفللرع وربما التنفيذ عليهم فيهون المر

توجب أو الله أمر تنفيذ وبين المرء بين تحول التي الذرائع ومنعها الذرائع
 قال ثم عنه الله نهى فيما يقع أن

إنا الرؤيا صدقت قد إبراهيم يا أن (( وناديناه الدرس مبتدأ هذا 
عللز الللله علللى يعللود الفاعل ضمير ) ناديناه) المحسنين نجزي كذلك
المناجللاة بخل ف للمنللادى العللالي بالصللوت يكللون سبق كما والنداء وجل

كللان لمللن يقللال العللالي الصللوت أن شللك ول المنخفض بالصوت فتكون
)) أن إبراهيضضم يضضا (( أن وقللوله قريبللا كان لمن يقال والمنخفض بعيدا
معنللى يتضللمن عامللل بعللد أو فعللل بعد تأتي التي هي لنها تفسيرية هذه

أي بمعنى فهي حروفه دون القول
تصللديق يقتضي ما فعلت )) أي الرؤيا صدقت قد إبراهيم يا (( أن 

العمللل ببعللض وقللام ذلللك علللى وعللزم ابنه يذبح أنه رأى وقد الرؤيا هذه
يللراه مللا والرؤيا تصديقا ذلك تعالى الله فجعل الذبح يدي بين يكون الذي

أقسام: ثلثة إلى ينقسم وهو منامه في النسان
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من فإنه الول أما النفس حديث عن يكون وقسم حلم وقسم رؤيا قسم 
جضضزء الصضضالحة الرؤيا ( أن وسلم عليه الله صلى النبي أخبر وقد الله
الشلليطان مللن فهللو الثاني ) وأما النبوة من جزئا وأربعين ستة من

الشلليطان أن أي عقل وأو حسللا أو شللرعا يمتنع فيما هذا يكون ما وغالب
ممتنعللا أو العقللل فللي ممتنللع أو الشللرع فللي ممتنع شيئا للشخص يسول

وقد عقله وإخلل الرأي إحزام أجل من أيضا هذا يكون ما وغالب بالحس
وأن ذبح قد أنه المنام في رأى أنه وسلم عليه الله صلى النبي رجل حدث
فقال رأسه يطلب أن يريد رأسه وراء يشتد الرجل وذهب هرب قد رأسه
) منامضضك فضضي الشضضيطان بك يتلعب بما الناس تحدث ( ل النبي

وذهللب الللرأس وهللرب رأسلله قطللع إنسللان معقللول غير الشيء هذا لن
 العقل ينافي شيء هذا رقبته على ويضعه ليأخذه وراءه يشتد
القللادر عبد عن يذكر كما شرعا يمتنع بما مثل الشيطان لك يضرب أحيانا

يقللول قللول النللور هذا من وسمع عظيما نورا رأى أنه الله رحمه الجيلني
ولكنللك كللذبت للله فقال الصلة عنه وضع قد إنه فقال وحدث ربك أنا إني

الصلة وضع لن شرعا يمتنع بما حدثه بأنه ؟ كاذب أنه عر ف بما شيطان
فللإذا انقطللع قللد والللوحي السلللم أركان أهم وهي أبدا يكون أن يمكن ل

 الشيطان من فإنه شرعا يمتنع ما منامه في النسان رأى
منللامه فللي للنسللان الشلليطان يريلله مللا الحلللم من الثالث القسم كذلك
الللله صلللى النللبي بلله أخبرنللا مللا هذا ودواء جدا كثير وهذا يحزن أن لجل
فليقضضم يكضضره مضضا منضضامه فضضي رأى إذا(  النسللان أن وسلللم عليلله

الشضضيطان شضضر مضضن بالله أعوذ وليقل ثلثا يساره عن وليتفل
الناس يحدث ول الخر الجنب إلى ينقلب ثم رأيت ما شر ومن

يريلله ما فصار طيب ) عرفتم الحلم هذا يضره ل ذلك وبعد رأى بما
الحللزن لجللل وإملا شلرعا ممتنلع وإملا عقل ممتنلع إملا النللائم الشيطان

يللؤذي ملا علللى حريللص الشلليطان لن الرائللي علللى والغللم الهم وإدخال
بلله النسللان يحللدث مللا فهللو الرؤيا أقسام من الثالث القسم أما النسان

كثير وهذا منامه في يراه قد به نفسه تعلق لشدة فإنه اليقظة في نفسه
العامية باللغة اقولها قلوبهم حديث نجد أهل رؤيا إن العامة قال وقد أيضا
بعض حدثني وقد يوجد كثير شيء وهذا نفوسهم به تتحدث ما يرون يعني

نفس في إما تماما رأوا ما حسب على تقع رؤيا رأوا إذا كانوا أنهم الناس
إل رؤيللا نللرى ل مطللرد الشلليء هللذا ان ويقولللون قليلة ايام بعد أو اليوم

مباشللرة هللي يرونهللا بللل المثللل سللبيل على يرونها ل  رأيناها كما وقعت
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علللى وقع ثم يكره شيئا رأى إذا يتأذى بعضهم إن حتى عجيب شيء وهذا
فللي الرؤيا أن والحاصل له حكم ل والنادر نادر شيء وهذا يرى ما حسب
.  إلى تنقسم المنام
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